
 

                      

FAKIR PROTECŢIE ANTIPANĂ®

 »  Previne penele, astupă porii, răcește anvelopa! 

MĂREȘTE DURATA DE VIAȚĂ A ANVELOPEI: 

FAKIR PROTECŢIE ANTIPANĂ® este un produs chimic complex, obţinut după o formulă 

brevetată, destinat  etanşării peretelui elastic al incintelor în care există aer sub presiune în 

cazul străpungerii accidentale cu  obiecte perforante. Este conceput să  păstreze dar şi  să 

îmbunătăţească caracteristicile intrinseci ale anvelopelor. Aceste caracteristici se referă atât 

la durata de viaţă cât şi la siguranţa în exploatare. Presiunea aerului din anvelopă, greutatea 

vehiculului şi forţa centrifugă, sunt elementele necesare ca FKR să lucreze pentru dvs. Este 

un produs de tip preventiv. 
FKR este disponibil în patru variante (FKR 01÷04), pentru orice tip de anvelopă. 

Avantaje:

• Previne penele, obturând INSTANTANEU şi DEFINITIV perforaţiile de până la 6 mm diametru (12 mm pentru anvelope de   
   tip industrial cu carcasa ranforsată) , apărute pe calea de rulare ; 
• Menţine presiunea constantă, astupând porii; 
• Răceşte anvelopa prin preluarea unei părţi din energia termică rezultată din frecare; 
• Reduce riscul exploziei datorită menţinerii unei temperaturi mai scăzute; 
• Autoechilibrează dinamic anvelopa; 
• Indirect reduce consumul specific de carburant atât timp cât nu conduceţi cu anvelopele umflate incomplet; 
• Se instalează rapid şi uşor prin orificiul valvei; 
• Are în componenţa sa inhibitori de coroziune, protejând janta, cordul, valva; 
• Nu îngheaţă şi nu se evaporă în regimul termic extrem de exploatare al anvelopei   ( -35ºC ÷ +121ºC), fiind eficient în orice    
   anotimp; 
• Este un produs ecologic, biodegradabil, netoxic şi neinflamabil.

Mod de utilizare: 
Instrucţiunile de utilizare sunt conţinute în Manualul de instalare , pus la dispoziţie de către Producător. 
FKR se instalează rapid şi uşor prin  valvă cu ajutorul unei pompe manuale (varianta pentru uz profesional). Timpul necesar 
pentru instalare este de numai câteva minute per anvelopă. (Vezi site  sectiunea Instructiuni de instalare.)www.fakir.ro
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Proprietăţi tipice:
Aspect: Fluid vâscos tixotropic
Culoare: Galben, roz, bleu, verde
Densitate la 20°C, g/cm³ : 1 ,00-1,10 
pH: 7 – 9

Durata de depozitare:

Produsul işi conservă proprietăţile cel putin 36 luni cu 

condiţia păstrării în ambalajul original etanş.

        

Ambalare: 

  ·Flacoane : 240ml ( FKR01-Biciclete și FKR03-Moto, scutere); 
                      480ml (FKR02-Auto,SUV-uri  şi FKR03-ATV-uri ) ;             
  · Găleată PE de 18 litri, pentru uz profesional, toate  
    variantele FKRO1÷ FKR04.                                  
                      
Informatii privind securitatea :

Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la 

dispozitie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la 

cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare 

precum şi cele ce decurg din reglementările locale în domeniul 

sănătăţii şi siguranţei.

http://www.fakir.ro


Nr.
crt.

TIP ETANSANT
Presiunea 
interioara

Tipuri de incinte functie de destinatia 
utilizarii

Categoria 
de viteza

1 FKR 01 p ≤ 2 bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
biciclete, masini de gradinarit , pernele de 
aer ale suspensiilor, etc.

nesemnificativa

2 FKR 02 p 4 bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
automobile de transport persoane 
(autoturisme, SUV-uri).

> 80 km/h

3 FKR 03
2 10 

bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
vehicule comerciale 

 (camionete, camioane, autobuze, remorci 
auto, trailere,TV -uri etc.), motociclete, 
scutere, ATV-uri, etc.

>50 km/h

4 FKR 04 bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
vehicule de teren comerciale , industriale 
( vehicule utilitare, ma ini de antier, 
ma ini de minerit, forestiere, ma
ridicat, excavatoare,etc.), agricole 
(tractoare, combine, utilaje agricole, 
masini terasiere) ,etc.

< 50 km/h

Nr.
crt.

TIP ETANSANT
Presiunea 
interioara

Tipuri de incinte functie de destinatia 
utilizarii

Categoria 
de viteza

1 FKR 01 2 bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
biciclete, masini de gradinarit , pernele de 
aer ale suspensiilor, etc.

nesemnificativa

2 FKR 02 p ≤ 4 bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
automobile de transport persoane 
(autoturisme, SUV-uri).

> 80 km/h

3 FKR 03
2 ≤ p≤ 10 

bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
vehicule comerciale 

auto, trailere,TV -uri etc.), motociclete, 
scutere, ATV-uri, etc.

>50 km/h

4 FKR 04 bar

Anvelope cu/fara camera de aer pentru 
vehicule de teren comerciale , industriale 
( vehicule ut s santier, 
masini de minerit, forestiere, masini de 
ridicat, excavatoare,etc.), agricole 
(tractoare, combine, utilaje agricole, < 50 km/h

2 10 2 ≤ p≤ 10 
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